Informacje o konfliktach interesów

Konflikt interesów – znane Bankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności pomiędzy interesem Banku, Osoby
powiązanej z Bankiem lub osoby bezpośrednio lub pośrednio powiązanej z Bankiem stosunkiem kontroli, a obowiązkiem działania Banku w
sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta Banku, jak również znane Bankowi okoliczności mogące doprowadzić
do powstania sprzeczności pomiędzy interesami kilku klientów Banku.
Nest Bank S.A. prowadzi działalność, dążąc do unikania konfliktów interesów między Nest Bank S.A., osobami bezpośrednio lub pośrednio
powiązanej z Bankiem stosunkiem kontroli lub osoby zaangażowanej lub interesem innego Klienta Banku i obowiązkiem działania przez Bank
w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta. Przez interesy Nest Banku S.A. należy rozumieć także interesy grupy
kapitałowej, do której należy Nest Bank. W tym celu został wdrożony Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Nest Bank S.A., mający
na celu m.in.:
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odpowiednią kontrolę czynności mających związek z usługami świadczonymi Klientom,
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zapobieganie możliwości wywierania negatywnego wpływu przez osoby trzecie na sposób świadczenia usług Klientom,
usunięcie negatywnego wpływu na interesy Klientów w razie wystąpienia konfliktu interesów.

W sytuacji, gdy konflikt interesów został stwierdzony przed zawarciem umowy o świadczenie Usług finansowych Bank zobowiązany jest
poinformować Klienta o istniejącym konflikcie interesów związanym ze świadczeniem danej usługi na rzecz tego Klienta. Informacja
przekazywana Klientowi zawiera wyjaśnienie ogólnego charakteru i źródła konfliktów interesów, a także ryzyka grożącego Klientowi wskutek
konfliktów interesów oraz kroki podjęte w celu ograniczenia takiego ryzyka dane dotyczące konfliktu interesów pozwalające Klientowi na
podjęcie świadomej decyzji, co do woli zawarcia umowy o świadczenie Usług.
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